Dlaczego kot potrzebuje transportera
Podczas podróży samochodem transporter zapewnia bezpieczeństwo nie tylko
kotu, ale również kierowcy oraz pasażerom pojazdu.
Do przewożenia kota samolotem linie lotnicze mogą wymagać specjalnych,
atestowanych transporterów o określonych wymiarach i wadze.
Transportery ograniczają ryzyko ucieczki mruczka podczas transportu oraz
ograniczają stres związany z podróżą, dając zaciszne schronienie.
Transportery ułatwiają wożenie kota różnymi środkami komunikacji:
samochodem, autobusem, tramwajem, samolotem, a także przenoszenie
pupila.
Kiedy kompletujemy wyprawkę dla swojego mruczka, zastanawiamy się, jakie
akcesoria będą nam potrzebne. Jednym z takich sprzętów jest bez wątpienia
transporter dla kota. Pozwala on na bezpieczne przenoszenie lub przewożenie

naszego pupila.

Bezpieczeństwo kota
Nawet jeśli nie planujemy dłuższych podróży z kotem, transporter jest
niezbędnym elementem kociego wyposażenia, gdyż każdy mruczek przynajmniej raz
na pół roku powinien odwiedzić gabinet lekarza weterynarii w celu przejścia
badań okresowych i zabiegów profilaktycznych. Pupila należy zawsze przewozić
lub przenosić w bezpieczny sposób, który zapewniają specjalnie przeznaczone
do tego transportery. Kiedy podróżujemy samochodem, najważniejszym zadaniem
transportera jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno opiekunowi mruczka, jak
i zwierzęciu. „Odpowiednio dobrany pod względem wielkości oraz – co bardzo
ważne – właściwie zamocowany transporter chroni kota przed wypadnięciem w
razie nagłego hamowania lub kolizji. W ten sposób zabezpieczamy także
kierowcę i pasażerów pojazdu, gdyż w momencie wypadku zwierzę mogłoby uderzyć
w ludzi i spowodować u nich poważne urazy. Poza tym uniemożliwiamy pupilowi
przemieszczanie się po pojeździe, co może rozpraszać kierowcę i stwarzać
niebezpieczeństwo na drodze” – wyjaśnia lekarz weterynarii Małgorzata
Głowacka. Niektóre mruczki wolą podróżować w samochodzie przymocowane za
pomocą specjalnych szelek wpinanych do zapięcia pasów. Jednak mogą one
przeszkadzać zwierzęciu np. w ułożeniu się do snu. Dodatkowo, kiedy mamy
zamiar wybrać się w dalszą podróż samolotem, linie lotnicze mogą wymagać
przewożenia kota w odpowiednim, atestowanym transporterze o określonych
wymiarach i wadze.

Ryzyko ucieczki kota
Poza zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przenoszenia lub przewożenia
zwierzęcia rolą transportera jest także zmniejszenie ryzyka ucieczki pupila.
Z tego powodu powinniśmy wybierać transportery z solidnym zamknięciem, z
którym nie poradzą sobie zwinne kocie łapki. Poza tym transportery zapewniają
mruczkom spokojne miejsce do odpoczynku i ograniczają stres związany z
podróżą. Dlatego, jeśli w Twoim domu ma zamieszkać kot, warto, abyś
zaopatrzył się w dobrej jakości, wytrzymały i solidny transporter, który
przyda się podczas podróży samochodem, samolotem, autobusem, tramwajem,
pociągiem czy podczas przenoszenia pupila.

